
JONAS I SÄLEN GAME FAIR 2016  1

MÄSSTIDNING
Utställare
Program
Karta

4–5 JUNI
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Jonas i Sälen erbjuder unikt boende för 
grupper och företag. Boka boende, boka en 
Fäbod, boka ett Gästabud där vi står för mat, 
boende och all tänkbar service. Jonas i Sälen 
driver tre unika fäbodar och flera populära 
restauranger i Sälen. Dessa ändrar skepnad 
under året. De bokas av företag för event, 
möten och konferenser och de bokas av 
privata sällskap för bröllop och andra familje-
högtider. På nyöppnade TD Lounge, Sälens 
nya inneställe, hänger Jonas egna jaktroféer 
- Jakten går igen i allt! 

Läs mer och boka:
www.jonasisalen.se tel: 0280 - 333 30

Jonas i Sälen - årets företagare 
Jakten går igen i allt!
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Älvdalens Utbildningscentrum
Utbildningar till Jakt och Viltvårdare och Sportfiskeguide

Träffa oss på: 
Jonas i Sälen Game Fair 4-5 juni
Jämtland Game Fair 29-31 juli
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Jaga, fiska & bo med oss i Sälen!

DRIFTFISKEPAKET
ÖRINGSÄVENTYR
FLUGFISKEKURSER
FÅGELHUNDSKURS
EFTERSÖKSKURS
UTBILDNINGSJAKT
SKOGSFÅGEL & TOPPFÅGELJAKT
TRADITIONELL ÄLGJAKT

BOENDE & MAT I FANTASTISK
FJÄLLMILJÖ. VÄLKOMMEN
TILL GATTAR LODGE &
ÖSTFJÄLLETS FÄBOD

BOKA OCH LÄS MER PÅ WWW.GATTAR .SE

Gattar 
JAKT, FISKE, KONFERENS & BOENDE I SÄLEN

Gattar är ett nytt jakt, fiske och naturakti-
vitetsföretag i Sälenfjällen. Gattar erbjuder dig 
som privat och företagskund kurser och upp-
levelser inom utbildningsjakt, jakt- och fiske-
upplevelser, hundkurser och fjällkonferenser.
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Alltid första helgen i juni - Lindvallens Fäbod

PROGRAM - LÖRDAG 4 JUNI

Roslagens Jakt & Vilt finns på plats 
med vildsvin samt Hunting Assis-
tance med Vajerbjörnen. Anmälan 
och betalning sker på plats.

Fånga en märkt fisk och tävla om 
fina priser från Danielsson fly reel, 
Semperfly, J.son system, Vision

Tävla om fina priser från 
Danielsson fly reel, Semperfly, 
J.son system, Vision

Vi reserverar oss för förändringar i 
programmet.

10.00 - 17.00  Mässans öppettider
12.00   Invigning, Jonas i Sälen hälsar dig välkommen på scenen vid fäboden
   After Hunt and Fish med Roger Bäck Ödemarksjägarn. Info på plats.

FÄBODEN
10.00 - 17.00  Flugbindarna öppnar sina askar
10.00 - 17.00  Hantverkarna visar sina alster
10.00 - 17.00  Tipspromenad börjar här
10.00 - 17.00  Utställare
10.00 - 17.00  Mattorg

FÖRELÄSNINGSSCENEN
11.00   Iliaz Karanza Flugfiske efter gädda
11.30   Leif Milling
12.15  Helenas Vapenverkstad lär dig vapenvård
13.00   Jocke Smålänning Snabba skott
14.00   Leif Milling
15.00   Johan Järlinge vikten av bra eftersök
16.00   Ödemarksjägaren Roger Bäck på scenen

FJÄLLET
11.00   SSRK apportering Uppvisning
14.00   Mellansvenska Fågelhundsklubben
15.00   Grunderna i hunddressyr

SKOGEN
11.00 - 17.00  Testa din hund i vildsvinshägnet...................................
11.00 - 17.00  Testa din hund mot björn (vajer björn)

FISKESJÖN
10.00 - 17.00  Provkasta spön, linor med chans att drilla fisk
10.00 - 17.00  Fisketävling......................................................................
10.00 - 17.00  Lär dig flugfiska med Älvdalens fiskeguider (clinics)
10.30   Kastinstruktion enhandsflugfiske
12.30   Kastinstruktion tvåhandsflugfiske
14.00   Kastinstruktion enhandsflugfiske
15.00   Sälen Open i längdkast med enhandsflugspö..............
16.00   Kastinstruktion tvåhandsflugfiske

SKJUTVALLEN Mer info kommer.
10.00 - 17.00  Targetbanan öppen anmälan på plats
10.00 - 17.00  Provskytte med instruktör
11.00 - 14.00  Kuljaktstig kal 22. Anmälan på plats
10.00 - 17.00  Jockes trickskola anmälan och betalning på plats
11.00   Jocke Smålänning skytteuppvisning
15.00  Jocke Smålänning skytteuppvisning
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SKJUTVALLEN och FISKESJÖN 
är på kort promenadavstånd, följ 
anvisningar. Jaktstigen startar vid 
skjutvallen. Vid fiskesjön genom-
förs fisketävlingarna. 
OBS! En del aktiviteter kräver 
anmälan och betalning på plats 
hos mässledningen vid entrén. 
Tag gärna med kontanter. Uttags-
automat finns på ICA Lindvallen 
vid mässentrén och i Sälens by.
Mässkontakt/Game Fair contact:
tel: 0280 - 333 30
+46 (0)280 333 30

Välkommen till Jonas i Sälen 
Game Fair 2016
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Alltid första helgen i juni - Lindvallens Fäbod

FÄBODEN, FÖRELÄSNINGSSCENEN, FJÄLLET, SKOGEN & ENTRÉ är koncentrerade till 
Lindvallens Fäbod. Här hittar ni mat, dryck och WC samt mässledning och press/information. 
På Lindvallens Fäbod - FÄBODEN - hittar ni hantverkarna, mattorget och de flesta utställar-
na. Här finns scenen och FÖRELÄSNINGSSCENEN där vi kommer få lyssna till intressanta 
föredragshållare och musik av Ödemarksjägarn. Vid busväder flyttar en del aktiviter in i den 
timrade kåtan på fäbodområdet. OBS! En del aktiviteter kräver anmälan och betalning på plats 
hos mässledningen vid entrén. ENTRÉ till mässan på plats 150 kr för båda dagarna. Vi tar kort 
och kontant i entrékassan. Förköp 100 kr med Swish nr: 1236141022 skriv namn i meddelan-
derutan. Barn upp till 16 år gratis.

BOKA BOENDE 
på SkiLodge Lind-
vallen, lägenhet 6 
bäddar i 2 sovrum 
inkl. slutstäd. från 
133 kr/person 
och dygn. Boka:
0280 - 333 30
+46 (0)280 333 30
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Alltid första helgen i juni - Lindvallens Fäbod

PROGRAM - SÖNDAG 5 JUNI

10.00 - 16.00  Mässans öppettider

FÄBODEN
10.00 - 16.00  Flugbindarna öppnar sina askar
10.00 - 16.00  Hantverkarna visar sina alster
10.00 - 16.00  Tipspromenad börjar här
10.00 - 16.00  Utställare
10.00 - 16.00  Mattorg

FÖRELÄSNINGSSCENEN
11.00   Iliaz Karanza Flugfiske efter gädda
11.30   Leif Milling
12.15  Helenas Vapenverkstad lär dig vapenvård
13.00   Jocke Smålänning Snabba skott
14.00   Leif Milling
15.00   Johan Järlinge vikten av bra eftersök

FJÄLLET
11.00   SSRK apportering
14.00   Mellansvenska Fågelhundsklubben
15.00   Grunderna i hunddressyr

SKOGEN
11.00 - 16.00  Testa din hund i vildsvinshägnet...................................
11.00 - 16.00  Testa din hund mot björn (vajer björn)

FISKESJÖN
10.00 - 16.00  Provkasta spön, linor med chans att drilla fisk
10.00 - 16.00  Fisketävling......................................................................
10.00 - 16.00  Lär dig flugfiska med Älvdalens fiskeguider (clinics)
10.30   Kastinstruktion enhandsflugfiske
12.30   Kastinstruktion tvåhandsflugfiske
14.00   Kastinstruktion enhandsflugfiske
15.00   Sälen Open i längdkast med enhandsflugspö..............
16.00   Kastinstruktion tvåhandsflugfiske

SKJUTVALLEN Mer info kommer.
10.00 - 16.00  Targetbanan öppen anmälan på plats
10.00 - 16.00  Provskytte med instruktör
11.00 - 14.00  Kuljaktstig kal 22. Anmälan på plats
10.00 - 16.00  Jockes trickskola anmälan och betalning på plats
11.00   Jocke Smålänning skytteuppvisning
15.00  Jocke Smålänning skytteuppvisning

Roslagens Jakt & Vilt finns på plats 
med vildsvin samt Hunting Assis-
tance med Vajerbjörnen. Anmälan 
och betalning sker på plats.

Fånga en märkt fisk och tävla om 
fina priser från Danielsson fly reel, 
Semperfly, J.son system, Vision

Tävla om fina priser från 
Danielsson fly reel, Semperfly, 
J.son system, Vision

För senaste nytt, följ oss på: facebook.com/jonasisalengamefair

Vi reserverar oss för förändringar i 
programmet.
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Game Fair
Text: Annika Dahlén Foto: Jonas i Sälen

"Sälen är helt fantastiskt och 
även om jag har rest och arbetat 
utomlands under perioder, är det 

alltid hit som jag har kommit 
tillbaka. Nu vill jag stanna här."  

Jonas Persson kom till Sälen först 1989, och har 
arbetat med att driva flera verksamheter såsom 
bland andra Tandådalens Värdshus, restaurang 
Lisa Almqvist och sedan 10 år Lindvallens 
Fäbod. När tanken 
väckts om att stan-
na året om i Sälen, 
föddes också idéerna 
om hur man skulle 
få Sälen-området 
levande även som-
martid. Sälen med 
sitt strategiska geo-
grafiska läge som Sveriges sydligaste fjäll- 
område med en mycket god kapacitet att ge logi 
och service åt mycket folk, gjorde att Jonas be-
stämde sig för att göra en Jakt- och Fiskemässa. 
Förra sommaren startades Jonas i Sälen Game 
Fair och i år hoppas man på att locka ännu 
fler jakt-, fiske och vildmarksintresserade till 
mässan. I april fick han motta det hedersamma 
priset som ”Årets företagare” med motiveringen 
”En driftig företagare inom turistnäringen med 
ett stort engagemang för områdets utveckling 
liksom branschens utveckling."

Intresset för naturen, jakt, fiske och gamla  
tiders liv och leverne är det som fört honom 
till Sälen. Dess vackra fjäll och stora skogar har 
gett upphov till ett brinnande engagemang för 

bygden. Det här är också 
grundtonen i mässan – här 
handlar det om gediget 
hantverk och ett tillvara-
tagande av gammal lokal 
kunskap ifråga om både 
jakt, fiske och matkultur. 
Första helgen i juni går 
mässan av stapeln och är 

startskottet för en spännande sommarsäsong i 
Sälen med olika aktiviteter i området varje helg.

JONAS I SÄLEN GAME FAIR – EN  
KUNSKAPSMÄSSA OCH MÖTESPLATS 
Många mässor är ofta knutna till något stor-
stadsområde, men den här mässan är lokali-
serad i sin rätta miljö där jakt, fiske och vild-
marksliv är en stor del av vardagen. Den lokala 
förankringen lyfts därför fram i entreprenörer 
och hantverkare, tillsammans med utställare 
och föreläsare från andra delar av landet för 
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att skapa en mötesplats för folk i branschen. 
Tanken med att ha många föreläsare och clinics 
är att ge chansen åt besökarna att verkligen få 
prova olika tekniker och utrustning.

– Vår ambition är att mässan ska vara en läran-
de mässa, med aktiva besökare som tar del av 
alla de olika clinics vi kommer att ha. Det här 
är ett ypperligt tillfälle att prova på nya saker! 
säger projektledaren Christer Persson.

Årets mässa har ett mycket starkt startfält av 
utställare och föreläsare. Jocke Smålänning 
”Mr Game Fair” kommer med sin show och 
håller skytteskola på plats. Han kommer också 
att föreläsa om bland annat skytteteknik och 
björnjakt. Leif Milling berättar om flugfiske och 
signerar sin senaste bok ”Älgkött och peran, 
ingen vanlig kokbok!”. Helenas Vapenverkstad 
föreläser om vapenvård. Johan Järlinge kommer 
att berätta om eftersök – eftersök i samband 
med trafikskador och hur man tränar hundar. 

Chans att prova sin hund på vildsvin kommer 
att ges av Roslagens Jakt & Vilt, på plats med 
två grisar i hägn. Hunting Assistance låter dig 
testa din hund mot björn på lina. 

Öje Skytteklubb kommer dit med sin target-ba-
na med skytteinstruktör som ger sina bästa tips 
och trix. På flugbindarsidan har man sverige-
eliten på plats som visar flugbindningens stora 
konst. Jonas Nordigårds visar sin specialan-
passade båt för fiske i dammen. I dammen kan 
man också passa på att prova fiska med den 
allra senaste utrustningen.

Jämthundsklubben och Mellansvenska Fågel-
hundsklubben finns på plats. Hundkomfort 
visar skillnaden och alla fördelar, mellan sina 
egna specialbyggda hundburar och de mer 
traditionella.

Flera aktörer demonstrerar fyrhjulsdrivna bilar, 
fyrhjulingar och älgdragare. Lokala hantverkare 
visar bland annat skinn och smide. Ask-Lasse 
dyker upp med sina eftertraktade flugfiskeaskar 
i masurbjörk. Roger Bäck underhåller på lör-
dagen på scenen med text och musik från sitt 
jaktliv.

Mattorget bjuder på massor av lokala delika-
tesser från bland andra Damerna på Storholen, 
och Jonas i Sälen kommer själva att ha med sig 
olika produkter som man har tagit fram utifrån 
de allra finaste lokala råvarorna. 

– Vi vill hemskt gärna att man tar sig tid till att 
stanna kvar en stund och pratar med våra ut-
ställare och föreläsare. Jonas i Sälen Game Fair 
ska vara en mötesplats där folk, både lokalbe-
folkning och branschfolk som brinner för jakt, 
fiske och vildmarksliv, träffas och diskuterar, 
säger Christer. 
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GATTAR
Senaste året har Jonas arrenderat mark vid Flatfjället och Kalven och för att 

driva kommersiell jakt på älg, småvilt, ripa och skogsfågel. Här driver han 

en jaktstuga på Gattarstigen som fungerar som bas för upp till 24 personer, 

som vill komma ut på någon av de olika jaktarrangemang som det nystar-

tade företaget Gattar erbjuder. Gattar har fokus på helhetslösningar för 

sina gästers jakt- och vildmarksupplevelser i en fantastisk fjällmiljö. Gattar 

och Jonas i Sälen förfogar över Lindalens-, Lindvallens-, och Östfjällets 

fäbodar och är ett stycke välbevarad historia som de förvaltar mycket väl, 

där man också erbjuder boende utan el och rinnande vatten för sina gäster 

– en helhetsupplevelse av ursprung och natur. 
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Sommar på Lindvallens Fäbod 
Servering & Levande Fäbod

27 juni - 13 augusti
Läs mer på jonasisalen.se 
facebook.com/lindvallensfabod


